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  چكيده

در  اندام هاي مختلف گياه اسپند بر جوانه زني علف هرز خرفه، پژوهشي به صـورت فاكتوريـل   متانوليبه منظور بررسي تاثير دگرآسيبي عصاره 
گرم در ليتر از انـدام هـاي ريشـه،     10و  5 ،5/2، 25/1با غلظت هاي صفر،  متانوليدر اين پژوهش عصاره . قالب طرح كامالً تصادفي انجام شد

اي انـدامه  متـانولي عصاره  نتايج اين پژوهش نشان داد كه. ساقه، برگ و ميوه تهيه و تاثير آنها بر جوانه زني بذرهاي علف هرز خرفه بررسي شد
در تمامي اندامهاي مختلف با افزايش غلظت عصاره ميـزان  . مختلف گياه اسپند باعث تفاوتهاي معني داري در جوانه زني علف هرز خرفه گرديد

گـرم در ليتـر    10و  5باالترين تاثير بازدارندگي در غلظتهاي . كاهش يافتند ها جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشك گياهچه
  . مشاهده گرديد و ميوهريشه اندام  متانوليصاره ع

  ، جوانه زني، اسپند، خرفهمتانوليآللوپاتي، عصاره  :كليديواژگان 
  

  مقدمه
اگر چه در بيشتر كشورها كنترل شيميايي علفهاي هرز در حال انجام است، ولي كاهش كيفيت گياهان زراعي، هزينه باالي كنترل علفهاي 

و از طرفي افزايش مقاومت علفهاي هرز به علف كش ها بيانگر ضرورت تجديد نظر در روش كنترل علفهاي  هرز، خطرات زيست محيطي
در اين راستا، مطالعات آللوپاتي گياهان دارويي مي تواند فرصت مناسبي براي پيدايش علف كش هاي طبيعي و نسل جديدي از  .هرز است

به برهمكنش گياهان به وسيله متابوليت هايشان اشاره دارد ) دگرآسيبي(وپاتي واژه آلل .)1379حجازي،(بازدارنده هاي رشد باشد 
تركيب هاي آللوكميكال فرايندهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي متعددي را نظير بازدارندگي رشد و جوانه زني، بازدارندگي ). 1382ميقاني،(

يا اكسين، بازدارندگي تنفس و فتوسنتز، بازدارندگي روزنه، تقسيم و رشد طولي سلول، بازدارندگي رشد القا شده توسط ژيبرلين 
آللوكميكال  ).1996ناروال، (بازدارندگي سنتز پروتئين و هموگلوبين، تغيير تراوايي غشا و بازدارندگي فعاليت آنزيم ها را بر عهده دارند 

فرايندهاي فيزيولوژيك متعددي را تحت تاثير قرار مي  ،هايي نظير كومارين ها، فالونوئيدها، تاننها و مشتقات سيناميك و بنزوئيك اسيد
در اين ميان برخي از گياهان دارويي منبع مناسبي از مواد آللوكميكال به ). 1382ميقاني، (دهند و اثر چندگانه آنها به اثبات رسيده است 

پند از گياهان دارويي چند ساله و بومي گياه اس .علف كش ها و آفت كش هاي طبيعي مفيد خواهند بود شمار مي روند كه در توسعه
سداعي زاده (نواحي خشك و نيمه خشك ايران مي باشد كه داراي خواص ضد ميكروبي، ضد حساسيت و ضد عفوني كنندگي مي باشد 

شد گياهچه تاكنون گزارشهاي بسياري محدودي در رابطه با پتانسيل آللوپاتي عصاره هاي اين گياه بر جوانه زني و ر). 2004همكاران،و



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   
  

 ٢

لذا هدف از اين پژوهش بررسي تاثير آللوپاتي ). 2009اعي زاده و همكاران،سد؛1388و همكاران،  نقدي آبادي(علفهاي هرز وجود دارد 
  . هرز خرفه بود فاندامهاي مختلف اين گياه بر جوانه زني عل متانوليعصاره 

  
  مواد و روش ها

انـدام  . راتع و مزارع اطراف شهرستان فسا جمـع آوري گرديدنـد  علف هرز به ترتيب از م د و بذرهايوهش نمونه هاي گياه اسپندر اين پژ
هاي ريشه، ساقه ، برگ و ميوه گياه اسپند پس از جداسازي و خشك كردن در سايه، پودر شده و از هر اندام، صد گرم توزين و به نسـبت  

 42ر قرار گرفته و سپس توسط پمپ خالء از كاغـذ صـافي واتمـن    ساعت بر روي شيك 24مخلوط گرديد و به مدت  متانوليك به پنج با 
سـرانجام  . سپس عصاره هاي حاصله در دستگاه روتاري اواپراتور كامال خشك شده و وزن عصـاره هـا انـدازه گيـري شـد     . عبور داده شد
فوني بـا محلـول   خرفه پس از ضـدع بذرهاي علف هرز .گرم در ليتر عصاره از اندام هاي مختلف تهيه شد 10و  5، 5/2، 25/1غلظت هاي 

سانتيمتر كـه در تـه    9دقيقه سه بار با آب مقطر آبكشي شده و در درون پتري ديش هايي به قطر  20درصد به مدت  5/1هيپوكلريت سديم 
 متـانول و از ميلي متر از غلظت هاي مختلف عصاره اضافه گرديد  5آنها كاغذ صافي قرار داده شده بود كشت گرديدند و به هر پتري ديش 

و شـرايط تـاريكي منتقـل شـده و بـذرهاي       24درجه سانتيگراد نمونه هاي كشت شده به اتاقك رشد با دماي . به عنوان شاهد استفاده شد
، طول ريشه چه و ساقه چه و وزن تر و در پايان آزمايش در صد و سرعت جوانه زني. جوانه زده به فاصله زماني دو روز شمارش گرديدند

انجـام شـد كـه     تكـرار  3تيمـار و   20با  اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي. اندازه گيري شدهچه ها خشك گيا
پس از جمع . در پنج سطح بود متانوليگياه اسپند در چهار سطح و فاكتور دوم غلظت هاي مختلف عصاره ندام هاي مختلف با فاكتور اول ا

درصـد صـورت    5در سطح  LSDتجزيه واريانس انجام و مقايسه ميانگين ها با آزمون  MSTATCز نرم افزار آوري داده ها با استفاده ا
  .گرفت

  
  نتايج وبحث

اندامهاي مختلف گياه اسپند و غلظتهاي مختلف آن باعث ايجاد تفاوتهاي معني داري در  متانولينتايج اين پژوهش نشان داد كه عصاره 
اندامهاي  متانوليدرصد و سرعت جوانه زني بذر خرفه تحت تاثير غلظتهاي مختلف عصاره . تمامي خصوصيات اندازه گيري شده گرديد

درصد و سرعت جوانه زني بذر ) گرم در ليتر 10و  5( عصاره مختلف گياه اسپند بطور معني داري كاهش يافت و حتي غلظتهاي باالي 
اندامهاي مختلف گياه اسپند باعث تفاوتهاي معني داري در طول  متانوليهمچنين عصاره ). b1و  a1شكل( خرفه را به صفر تقليل داد 

مربوط روي طول ريشه چه و ساقه چه  بيشترين تاثير بازدارندگي  بر. )b2و a2شكل(ف هاي هرز خرفه گرديدند ريشه چه و ساقه چه عل
در رابطه با وزن تر و خشك گياهچه ها نيز بيشترين تاثير بازدارندگي مربوط به عصاره . و ميوه گياه اسپند بود ريشهبه عصاره متانولي 

هاي مختلف با افزايش غلظت بطور كلي در تمامي عصاره هاي اندام). داده ها نشان داده نشده اند( گياه اسپند بود و ميوه  ريشه متانولي
را داراي باالترين ميوه  كه اندام) 1388( نقدي آبادي و همكاران  با نتايج  عصاره ها صفات اندازه گيري شده روند نزولي نشان دادند كه

در اين دو پژوهش عصاره ، البته مغاير مي باشد) 2009( عي زاده و همكاران سداتاثير بازدارندگي ذكر كرده اند مطابقت دارد ولي با نتايج 
 آميالز آلفا همچون هايي آنزيم فعاليت به كاهش مربوط احتماالً گردد، مي بذر زني جوانه كاهش سبب مكانيسمي كه. ها از نوع آبي بودند
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 ليتفعا كاهش ريشه، مريستم در ميتوزي تقسيمات كاهش چون متعددي عوامل برآيند همچنين .دارند نقش بذر زني جوانه در كه است

 سبب دهد، مي رخ آللوشيميايي مواد حضور در كه معدني هاي يون جذب در اختالل و گياه حياتي فرآيندهاي كننده كاتاليز هاي آنزيم

، مولر اكاليپتوس  گياه آبي خصوص عصاره در )1379( كيا ابراهيمي توسط شده انجام مطالعات .گردد مي رستها دانه در رشد ميزان كاهش
 اين در آمده بدست نتايج بهشتي عصاره درخت دگرآسيبي ثراتا با رابطه در )1378 ( يغمايي و گلي مريم با گياه طهراب در) 1969(

  .دنتاييد مي كن  را پژوهش
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Abstract 
In order to investigate the allelopathic effect of methanolic extracts of different organs of Peganum 
harmala L. on germination of Portulaca oleracea L., an experiment was conducted as factorial in 
completely randomized design. In this experiment, the methanolic extracts were prepared with 0, 1.25, 
2.5, 5 and 10 g l-1 from root, stem, leaf and fruit organs and their effects were investigated on 
germination of P.  oleracea L. seeds. The results showed that methanolic extracts of different organs of 
P. harmala L. caused significant differences in P. oleracea L. seed germination. In extracts of all 
organs, germination, root and shoot length and fresh and dry weights of seedlings decreased with 
increase in extract concentrations. The highest inhibition was observed in 5 and 10 g L-1 of root and 
fruit extracts.  
Keyword: Allelopathy, methanolic extract, germination, P. harmala L., P. oleracea L. 


